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#oşeykimdir



O Şey Dergi ekibi olarak  hep merak

duygumuzun arkasından gittik. Bir noktadan

sonra öğrendiğimiz bilgileri paylaşma gereği

duyduk ve şu an bu satırları okuduğunuz

platformu oluşturduk. 

 

#oşeykimdir etiketi ile paylaştığımız bültenin

bir sonucu olarak bu dergiyi tasarladık. Her

hafta yayınlanan bültenlerin ay sonunda bu

şekilde bir dergisi olacak. Daha doğrusu bir

fasikülü olacak. 

 

Biz tüm içeriklerimizi hazırlarken olduğu gibi

bu içeriğimizi hazırlarken de çok keyif aldık.

Türkan Saylan'ın hayatını anlatırken, onun

çalışkanlığını imrendik ve yaşamının

zorluğuna ortak olduğumuzu hissettik. 

 

Keyifli okumalar dileriz.. 



B�z�m ded�koduya ve eleşt�rmeye
vakt�m�z yok. B�z�m çalışmaya ve

ülkem�z�n �nsanlarını aydınlatmaya
�ht�yacımız var. 

T Ü R K A N  S A Y L A N



13 Aralık 1935 tarihinde İstanbul Emirgan’da, Cumhuriyet

döneminin ilk müteahhitlerinden olan Fasih Galip Bey ile

İsviçreli Lili Mina Raiman çiftinin en büyük çocuğudur. Annesi

evlendikten sonra Leyla adını almıştır ve 4 kardeşi vardır.

Kendisinden 10 ay küçük Tuğrul, 1939 yılında dünyaya gelen

Turgut, 1940 yılında doğan kız kardeşi Turhan ve sapsarı

saçlarıyla evdekiler tarafından San Kabak olarak anılan

Gündüz.. Kardeşlerinin en büyüğü olduğu için hep anaç bir

yanı olmuştur.

Birçok kız
öğrencinin
okumasına
vesile olan

cüzzam gibi bir
hastalıkla

savaşan Türkan
Saylan nasıl bir

çocukluk
geçirdi? Nasıl

bir ailede
büyüdü?
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Çocukluğu oldukça

mutlu geçer, bu

yüzden de oradaki

zamanları eşsizdir.

Bahçelerinde bulunan

ağaç evde çeşitli

oyunlar oynarlar ve

babalarının gelmesini

beklerler.

1944 - 1946 yıllarında

Kandilli ilkokulunda,

sonrada 1946 - 1953

yıllarında Kandilli Kız

Lisesi’nde okur. En

güzel yıllarının bir

bölümü de Kandilli

Kız Lisesi’nde geçer.

Okul arkadaşı Gökşin

ile okul sıralarında

başlayan

arkadaşlıkları

1990’lara kadar devam

eder ve sürekli

mektuplaşırlar.

Hatta bir keresinde annesi; kardeşlerini O’na

emanet etmek zorunda kaldığında, 

 annesinin kıyafetlerini giyip kardeşleriyle

ilgilenir. 4-5 yaşına gelene kadar

Emirgan’daki evde yaşar, konuşmayı,

yürümeyi o evde öğrenir.

Çocukluğunun geri kalanı, hayatı boyunca

unutamadığı, özlemini çektiği, babasının

ailesi için özel olarak yaptırdığı Kandilli’deki

4 katlı ahşap konakta geçer. Ahşap konağın

sadece 2 katını kullanırlar ve kalabalık bir

aile olmalarından dolayı hiçbir çocuğun tek

odası bulunmaz, kardeşler hep bir aradadır.
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Bu mektuplaşmalar zamanla

seyrekleşse de geçirdikleri

zamanları, yaşadıklarını bu

mektuplarında anlatırlar.

Kandilli Kız Lisesi bitince

Türkan, İstanbul

Üniversitesi’nde Tıp

fakültesine başlar, Gökşin

ise Ankara Üniversitesi Dil

ve Tarih fakültesine girer.

Ama bu ayrılık

mektuplaşmalarına engel

olmaz. Hatta Gökşin hiçbir

zaman yayınlamadığı

şiirlerini mektuplarında

Türkan’a gönderir.  

Türkan’ın babası dönemine

göre biraz korumacıdır. Bu

yüzden ev hayatında

baskılar görmüştür. Ayrıca

annesinin sonradan

müslüman olmasından

dolayı çoğu zaman ‘gavur’

diye etiketlenmiştir.
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Ancak çocukluk döneminde

ramazan aylarında orucunu

tutmuş, Kandilli Camii’sinden

teravihlere gitmiştir ve İslam’a

dair ne varsa babaannesinden

öğrenmiştir. Fakat bu ayrım ve

etiket onu oldukça üzmüştür.

Öğrencilik yıllarında bir gün

edebiyat öğretmeni Divan

edebiyatında şiir konusunu

işlerken arkadaşlarından

birinin bir kelimeyi yanlış

telaffuz etmesinden dolayı

tüm sınıfı azarlar ve "Osmanlıca

kelimeleri doğru dürüst

okuyamıyorsunuz! Sizler Allah bilir,

duaları da yalan yanlış telaffuz

ediyor, anlamlarını dahi

bilmiyorsunuzdur. Aranızda doğru

dürüst dua edebilen ve söylediğinin

manasını bilen biri var mı?" diye

sorar. Sınıftan bir tek Türkan’ın

parmağı havaya kalkar. Öğretmeni

‘Sen mi dua bildiğini iddia

ediyorsun?’ diyerek inanmaz.
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Birçok duayı

anlamlarıyla beraber

okutur. Türkan birazda

heyecanla okur ve

öğretmeniyle beraber

tüm sınıfı şaşkına

uğratır. Babaannesinin

de etkisiyle yaşamı

boyunca duaları dilinden

hiç eksik etmez. 

Tıp fakültesine girmek en

büyük hayali ve isteğidir.

Hatta tıp fakültesine

giremezsem ölürüm

dediği bile olmuştur.

Hiçbir zaman ezberci bir

eğitimden yana olmayıp,

her daim kitabı okuyup

özetler çıkararak ders

çalışmış, öğrendiklerini

hep başkalarıyla

paylaşmıştır.

Akademisyen olmak

O’na hiç cazip gelmeyip,

pratisyen bir hekim iken

hastalarıyla olduğunda

büyük bir heyecan duyar. 

Sadece İstanbul için değil, tüm

Anadolu için çalışmayı istemiş ve

köy köy gezmiştir.

Anaç tavrı ve anneliğe olan

düşkünlüğü sebebiyle Tıp fakültesi 3.

sınıftayken kendisinden 8 yaş büyük

baş asistan Mustafa Örge ile 1957

yılında evlenir.
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Tıp fakültesine
giremezsem
ölürüm diyen
Türkan farklı
maceralara
atılacaktır..

Aniden ve aşkla, babasının

karşı çıkmasına rağmen.. Hiç

vakit kaybetmeden çocuk

sahibi olur. 1958 yılında ilk

çocuğu Çağlayan ve 1960

yılında ikinci çocuğu Çınar’ı

kucağına alır. Bir yandan da

okuluna devam eder.

Fakat o dönemler öğrenci

hastalığı olarak da bilinen,

hastalardan bulaşan akciğer

tüberkülozuna yakalanır. Her

iki hamileliğinde de aynı

hastalığı yaşar ancak hafif

atlatır.
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Tedavilerini aksatmamasına rağmen bir

çocuğu 2 yaşında, diğeri ise 7 aylıkken

belkemiği tüberkülozu olur. Bu hastalık

yüzünden Türkan, 8 ay boyunca

yüzükoyun yatar. 8 ayın sonunda

ameliyat olur ve bacağından aldıkları

kemiği beline eklerler. Ameliyat sonrası

ise 5 ay boyunca hareketsiz yine

yüzükoyun yatmaya devam eder.

Toplamda yüzükoyun yattığı 13 ay

boyunca, yattığı yerden çocuklarını

besleyip, nakış işleyip makinede dikiş

diker. Ama kitap okuyamadığı için

hayıflanır. Yatmasına rağmen

çalışmaktan hiç vazgeçmez.

Yatmasından ve

hareketsizlikten

dolayı fazlasıyla kilo

alarak ayaklanır.

Kendi deyimiyle artık

şişman biridir. Çünkü

kimse ona yattığı

yerden masaj

yapması gerektiğini,

diyet yapmasının

tedavisine engel

olmadığını söylemez.

En kötüsü de

tüberküloz ilaçları

iştah açıcıdır.
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Sırtından dolayı 2 sene boyunca

çelik korse ile gezmesine karşın

kilo ile mücadele eder. Bir de tüm

derslerini vererek mezun olup,

doktor unvanını alır. Hayallerini

süsleyen tıp fakültesi onca

macera ile 10 senede biter.

Öğrenciyken cüzzam hastalığı ile

tanışır. Oldukça rastlantısal

olmasına rağmen diğer insanların

cüzzamlılara karşı verdiği

tepkilerden dolayı, cüzzam

hastalığı ile ilgilenmeye başlar.

Kimsenin bu konu ile

ilgilenmemesi ise ayrıca canını

sıkar.

İstemediği halde akademik

anlamda hızla ilerleyen Türkan,

kendini geliştirmeye devam eder..

Mezun olduktan sonra mesleğini

icra etmeyi isteyen Türkan,

yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle

eşinin desteğini göremez.

Çünkü eşi, evde oturmasını ve

çocuklarıyla ilgilenmesini ister.

Bu durum Türkan’a hiç uyumaz

bundan dolayı evliliklerinin 9.

yılında boşanırlar. Boşanmanın

sonucu olarak bir süre

çocuklarından ayrı kalır. Yıllar

sonra bile bu durum adına

üzgün olduğunu dile getirir ve

çocuklarına bunu yaşattığı için

kendisini suçlar.

Çapa’da bulunan bir klinikte

çalışmaya başlayan Türkan’ın

hayatına çok sevdiği, değer

verdiği hocası Prof. Dr. Osman

Yemni girer. Türkan,

mesleğinin birçok inceliğini

ondan öğrenir. Klinikte

başasistanlık yapan Türkan’a

yurtdışı kapısını da yine

Osman Hocası açar.
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Bir gün odasına Türkan’ı çağırır ve masasının üzerinde duran

kağıtları göstererek "bak bunlar benim bölümüme yollanmış burs

başvuruları. Pek çok hoca, bu kâğıtları genç doktorlar görmesin de

akılları çelinmesin diye ya atar ya dosyaları saklar. Ben öyle

yapmam, yetiştirdiğim doktorların en yüksek seviyeye gelmelerini

isterim. Yürekli ve çalışkan bir doktorsun ama daha iyi yerlere

gelmek, doçent olmak istiyorsan mutlaka yurtdışında bir süre

çalışmalısın. Bu belgeleri oku ve kendine bir burs bul, sultanım."

der. Türkan kağıtları alır ve araştırmaya başlar, çocuklar kendisinde

kalıyordur ve onları da kendisiyle beraber götürmek ister. 
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Çocuklarından ayrılmayı

göze alamayacağı için bu

sevdadan vazgeçer. Ancak

aklı dil sınavında kalır.

Kendisini sınamak ister.

Sınava girer ve kazanır.

İngiltere’ye gitme fikri

tekrar aklına düşer ve

babasından kalan

mirasının kendi payına

düşeniyle aldığı evi 1

yıllığına kiraya vermeye,

bu şekilde çocuklarını da

yanında götürebileceğine

karar verir. Londra’da St.

Johns kliniğinden burs alır

ve en yakın arkadaşı

Özden ile çocuklarıyla bir

seneliğine Londra’ya gider.

Ama yeterli

miktarda parası

yoktur. Olsa bile

dil sınavına

girmesi gerekir.
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Çocukları hiç dil bilmemelerine

rağmen orada okumaya devam

ederler ve bu durumun

geleceklerini belirleyen önemli

bir olay olduğunu söylerler yıllar

sonra.

1 senenin sonunda Londra’dan

döndükten sonra doçentlik

tezini yazar ve İngiltere’de

öğrendiklerini değerlendirir.

Dermatopatoloji üzerine

yazdığı tezi ile 1 yıl sonra

doçent ünvanı alır. Ama

doçentlik sırasında mutlaka

kadro sıkıntısı yaşandığını

bildiği için Bursa’da yeni

kurulan Bursa Tıp Fakültesi’ne

gitmeyi ve orada Dermatoloji

bölümü kurmayı düşünür.

Ancak Osman Hoca onu bu

durumdan kurtararak

İstanbul’da kalmasına vesile

olur.

Bir süre sonra Profesör olmak

üzere kendi geliştirmeye

devam eder ve Fransızcasını

ilerletmeye çalışır. Fransa’ya

giderek hem Fransızcasını

ilerletir hem de St. Louis

Hastanesi’nde İmmunoflor

Esans yönetimini öğrenir. 1977

yılında profesör ünvanını alır.

Cüzzamla ilgili çalışmalarını

ilerleten Türkan, ülkenin

kanayan başka bir sorununa da

değinmeye başlar.
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1976 yılında cüzzam konusuyla

daha fazla ilgilenmeye başlar.

Cüzzamla Savaş Derneği’ni

kurar. Unkapanı’nda bulunan

Veremle Savaş Dispanseri’ne

ait binayı Cüzzamla Savaş

Dispanseri’ne dönüştürür.

Öğleden sonralarının

tamamını burada geçiren

Türkan, hastalarla birebir

ilgilenir, hepsinin sorunlarını

dinler, tek tek muayene eder.

O dönemde cüzzamlıların

hemen hemen bir çoğu

sokaklarda dilenir. Zabıtalar

onları toplar, dilenciler

kampına götürür ve sonra da il

dışına çıkarırlar. Bu durumdan

rahatsız olan Dernek,

zabıtalardan, hastaların

kayıtlarını alır ve tek tek onları

bulup tedavi ederler. Ancak

gittikçe yer sıkıntısı çekmeye

başlarlar. 
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Dönemin İstanbul Tip Fakültesi Dekanı Güngör Ertem, Dernek’e

fakültesinde bir de Lepra Araştırma ve Uygulama Merkezi kurmayı

önerir. Böylece Dernek, merkez, okul derken Türkan birçok koldan

cüzzam ile mücadele eder. Cüzzamla mücadele ederken gelen ve

özellikle tedavi olmak için hastaneye yatan hastaların çoğunun

erkek olması onu rahatsız eder. Çünkü aynı şekilde çok fazla kadın

hastanın olduğunu da bilmektedir ancak kadın hastalar genellikle

tedaviye götürülmez ve köşe bucak saklanır olması durumunu

Türkan kabullenemez. Özellikle kadınların eğitim durumunda

yaşadıkları eşitsizlik ve geri plana atılması onu harekete geçirir.

Doğu bölgesindeki kız çocuklarının okuyamaması, maddi

durumlarının el vermemesi üzerine burs vermeye, kız çocukları için

burs ayarlamaya başlar. 17 kız öğrencisine burs verirler önce.

 

Türkan, bursların verilmesiyle ve kız çocukların okuduğunu

gördükçe daha fazlasını yapmak ister. Aldığı Atatürkçülük

ilkelerine dayanan eğitimler sayesinde en önemli sorunun kadınlar

olduğunu fark etmesi ve dönemin siyasi olayları ve radikal islamın

kadınlar üzerindeki baskısı ile 1989 yılında Çağdaş Yaşamı

Destekleme Derneği’ni kurmaya öncülük eder. Uzun bir süre de

genel başkanlığını yürütmüştür.

 

Bir yandan dernek, bir yandan hastane derken yorulmak bilmeden

çalışır. Çalıştıkça, bildiklerini paylaştıkça kendini çok daha iyi

hisseder. Hep durdurak bilmeden koşturur. Yeri gelir hastanede

yerleri paspaslar, evinde çocuklarına bakar, yeri gelir önlüğünü

giyip hastaları muayene eder ya da derneğin başına geçip kız

çocuklarına burs ayarlar. Son nefesine kadar durmak bilmeden

çalışır. Çünkü çalıştıkça yaşadığını hisseder.
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Çağdaş Yaşamı Destekleme

Derneği sonrası, 1990 yılında

Öğretim Üyeleri Derneği’nin

kurucuları arasında yerini

alır, hatta İstanbul

Üniversitesi Kadın Sorunları

Araştırma ve Uygulama

Merkezi’nin kuruluşunda

görev alarak 1996 yılına

kadar müdür yardımcılığı ile

kadın sağlığı derslerinin

koordinatörlüğü üstlenir.

Bunca yoğunluğu, işi

arasında ilk kez 1986

senesinde yeni bir hastalıkla

tanışır. Meme kanseri. Bir an

bile tereddüt etmez

‘Bu maçı ben kazanacağım’ der sağ

göğsünü ve sağ kol altındaki

lenfleri aldıkları ameliyattan

çıkarken. Ameliyattan sonra 5

seans kemoterapi almasına

rağmen, kemoterapiden çıkıp yine

işlerine koşturur.
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2002 yılında ise bir kez daha

kapısını çalar kanser.

Kardeşi Turhan, akciğer

kanseridir ve onunla

ilgilenmek için sık sık

hastaneye gidip gelirken

doktor arkadaşlarından biri

tetkik yaptırmasını söyler.

Tetkiklerin sonucunda sakıncalı değerler bulunur ve teşhis

konur. Karaciğer metastazı. İlk kez isyan eder Türkan. Çünkü yeni

emekli olmuştur ve yapacağı çok iş vardır. Ancak bu hastalık elini

kolunu bağlar ve onu yatağa mahkum eder.

 ÇYDD’nin bir şekilde Ergenekon Operasyonuna karışması ve 13

Nisan 2009 tarihinde oturduğu evde ve ÇYDD merkezlerinde

aramalar yapılması, hatta bazı dernek yöneticilerinin gözaltına

alınması onu oldukça üzer. Hastalığı daha da ilerler ve 18 Mayıs

2009 tarihinde saat 04:45’te Arnavutköy’deki evinde vefat eder.

23
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Birçok derneğin kuruculuğunu ve hatta yöneticiliğini yapmasına

rağmen 440 yayını bulunur. Bu 440 yayının 50 tanesi yabancı

dergilerde yayımlanmış çalışmalar iken, 204’ü tıbbi, sosyal ve

siyasal içerikli gazete makaleleri, 186’sı ise tıbbi dergilerde

yayınlanmış makalelerdir. Ayrıca; 1. Basamak Sağlık

Hizmetlerinde Deri ve Zührevi Hastalıklar El Kitabı,

Cumhuriyet’in Bireyi Olmak, At Kız, Geçmişten Geleceğe Radyo

Cumhuriyet’te Çağdaş İnsan Söyleşileri, 100 Soruda Sivil Toplum

ve Güneş Umuttan Şimdi Doğar isimli 5 kitabı vardır. 

Sayısız ödüller almıştır.
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El yazısı çok güzeldir. Okunaklı ve anlaşır yazar. Not
tutmayı çok sever. 

Yerli malı ürün kullanmayı tercih eder. İlk arabası
fıstık yeşili Murat 124'tür. 

Teknoloji ile arası hiçbir zaman iyi olmaz. 

Herkesin telefon numarasını telefon defterinde
tutar ve bu defter herkes arasında oldukça
popülerdir. 

 TÜRKAN SAYLAN HAKKINDA 
BİLİNMEYENLER
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TÜRKAN SAYLAN
 HAKKINDA KAYNAKLAR

Tek ve Tek Başına  Türkan 

Ayşe Kulin
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HAZIRLAYANLAR

Ayşe BAYKAL
Orhan Murat GİRGİNKOÇ


